1
कलम २ एच नमुना(अ)
मा हतीचा अ धकार अ ध नयम२००५
शास#कय वभागाचे नांव

अ वये वभागवार अ धकार याची याद

: महसूल व वन वभाग ( िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ )

कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ./

लोकअ धकार सं1था

सं1था3मख
ु ाचे पदनाम

ठकाण व प8ता

नैसग:क आप8ती

िज)हा धकार ,

3शास#कय इमारत, =सि>हल लाईन,

यवतमाळ

यवतमाळ िज. यवतमाळ

कलम २ एच नमुना(ब)
शासनाकडून परु े सा नधी 3ाBत लोक3ा धकार सं1थाची याद
शास#कय वभागाचे नांव: महसूल व वन वभाग,िज)हा धकार काया*लय, (नझारत शाखा) यवतमाळ
कलम 2 (एच) a/b/c/d
अ./.

लोक3ा धकार सं1था

सं1था3मख
ु ाचे पDनाम

नरं क

नरं क

ठकाण व प8ता
नरं क

कलम ४(१)(b)(i)
यवतमाळ येथील िज)हा धकार यांचे काया*लयातील काय* व कत*>य याचा तप=शल.
काया*लयाचे नांव

: नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ

प8ता

:

3शास#कय इमारत, =सि>हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ

काया*लय 3मुख

:

िज)हा धकार , यवतमाळ

शास#कय वभागाचे नांव

:

महसूल व वन वभाग

काय*IेJ

:

संपण
ु * यवतमाळ िज)हा

भौगोल क IेJ

:

१३,५८४ km २ (यवतमाळ िज)हा)

काया*नP
ु प

:

महसूल व वन वभाग, या नयमाची व आप8ती >यव1थापन
कायदा,२००५

अंमलबजावनी करणे तसेच शासनाने िज)हा धकार

यांना नेमुण दलेल कामQ .
व=शRट कायT

:

शासनाने िज)हा धकार यांना नेमुण दलेल कामे करणे.

वभागाचे Uयेय व धोरणे

:

महसूल व वन वभागाने ठर व)या 3माणे.

सव*सबंधीत अ धकार कम*चार

:

पVर=शRठ ०१ मUये नमुद करWयात आले आहे .

कायT

:

पVर=शRठ ०१ मUये नमुद करWयात आले आहे .

कामाचे व1तत
ृ 1वPप

:

पVर=शRठ ०१ मUये नमुद करWयात आले आहे .

इमारतचा तप=शल

:

3शास#कय इमारत, =सि>हल लाईन, यवतमाळ िज. यवतमाळ

उपलZध सेवा

:

दरु Uवनी, फॅ]स, इंटरनेट, ि>ह.सी. इ. सेवा उपलZध आहे त.

मालम8तेचे 1वPप व

सं1थे^या संरचना8क त]8यामUये

2
काय*IेJाचे 38येक 1तराचे तप=शल : काय*IेJ संपुण* यवतमाळ िज)हा
काया*लयीन दरु Uवनी /मांक

: ०७२३२-२४२४८८, २४२३०३, (इतर वभागाचे 1वतंJ)

काया*लयीन वेळ

:

सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.४५

साBताह क सट
ु

:

38येक र ववार, दस
ु रा व चौवथा श नवार व शासनाने जाह र

केले)या सुटया व िज)हादं डा धकार यांनी घोषीत केले)या तन
सुटया
व=शRट सेवेसाठc ठर वले)या वेळा :

मा सुन कालावधीत नयंJण कI २४ तास काया* वीत ठे वWयात
येऊन या कामासाठc अ धकार /

कम*चाfया^या नय]
ु 8या

करWयात येतात.
पVर=शRठ ०१
अ./

अ धकार / कम*चार

पDनाम

काय*

िज)हा धकार

काया*लय 3मुख या

कामाचे 1वPप

यांचे नांव
१

gी.स च h 3ताप =संह

ना8याने असलेले काय*

नयमाची
अमंलबजावणी कPन
घेणे.

२

gी. राजेश खवले

नवासी
उपिज)हा धकार

मा.िज)हा धकार व

िज)हा धकार यांना

महसूल व वन वभाग /

सहाiय / मदत करणे.

मदत व पुनव*सन तसेच
आप8ती >यव1थापन
कायदा, २००५ चे
नयमा3माणे काय*.
३

gी. एकनाथ jबजवे

तह=सलदार सा.3

वVरल 3माणे काय*

वVरल 3माणे काय*

४

gी. पी.एस. माळवी

अ.का.

महसूल व वन वभाग /

शासनाचे नयमानुसार

gी. मंगेश सळ
ु के

अ.का.(लेखा)

पाणी परु वठा व

व वर Rठ अ धकाfयानी

gी.उमेश जम
ू डे

मंडळ अ धकार

1व^छता तसेच आप8ती

सांगीतलेल काया*लयीन

पद Vर]त

क.=लपीक

>यव1थापन कायदा,

कामे इ.

२००५ चे नयमा3माणे
काय*.

3
िज)हा धकार काया*लय, यवतमाळ
( 3शास#कय रचना)
िज)हा धकार
अपर िज)हा धकार
नवासी उपिज)हा धकार
तह=सलदार सा.3.
अ>वल कारकुन
मंडळ अ धकार
क नRठ =लपीक
कलम ४(१)(b)(ii) अ
यवतमाळ येथील नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार यांचे काया*लयातील अ धकार व
कम*चार या^या अ धकाराचा तप=शल
अ आ थ*क
अ./

पDनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायDया / नयम /

अ=भ3ाय

शासन नण*य / पVरपJका वये
१

िज)हा धकार ,

म.शा. व. व. व8तीय

व8तीय अ धकार नयम

यवतमाळ

अ धकार नयम

पु1तीका,१९७८ अ वये

पुि1तका, १९७८

काया*लय 3मुख

अ वये काया*लयानी
बाबी आहारण व
सं वतरण अ धकार
mहणुन मंजुर करणे व
दे यकावर 1वाIर
करणे
ब 3शास#कय
अ./

पDनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायDया / नयम /
शासन नण*य / पVरपJका वये

१

िज)हा धकार ,

काया*लय 3मख
ु

यवतमाळ

mहणून सव*
3शास#कय बाबीवर
नण*य घेणे व
काय*वाह करणे.

शासन नण*य / पVरपJके /
आदे शानुसार काय*वाह करणे.

अ=भ3ाय

4

क अध* यायीक
अ./

पDनाम

अ धकार

आ थ*क

कोण8या कायDया / नयम /

अ=भ3ाय

शासन नण*य / पVरपJका वये
१

िज)हा धकार ,

काया*लय 3मुख

यवतमाळ

mहणून सव*

शासन नण*य / पVरपJके /
आदे शानुसार काय*वाह करणे.

3शास#कय बाबीवर
नण*य घेणे व
काय*वाह करणे.

कलम ४(१)(b)(ii) (ब)
यवतमाळ येथील नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार यांचे काया*लयातील अ धकार व
कम*चार या^या कत*>याचा तप=शल
अ आ थ*क
अ./

पदनाम

कत*>य

कोण8या कायDया / नयम /
शासन नण*य / पVरपJका वये

१

िज)हा धकार

काया*लय 3मख
ु

शासनपVरपJक / पVरपJ, महसूल
व वन वभाग, आप8ती
>यव1थापन कायदा,२००५ व
इ.म.ना.से सव* नयम.

२

नवासी

उपकाया*लय 3मुख

उपिज)हा धकार

शासनपVरपJक / पVरपJ, महसूल
व वन वभागाचे आदे श, आप8ती
>यव1थापन कायदा,२००५ व
इ.म.ना.से सव* नयम.

३

तह=सलदार सा.3

४

अ>वल कारकुन

५

क नRठ =लपीक

वभाग 3मुख

वVरल 3माणे काय*

काया*लयीन

शासनपVरपJक / पVरपJ, महसूल व

कामकाज करणे.

वन वभागाचे आदे श व आप8ती
>यव1थापन कायदा,२००५ व
इ.म.ना.से सव* नयम
िज)हा धकार व

नवासी

उपिज)हा धकार यांचे आदे शा
नस
ु ार काय* व काय*वाह करणे.

अ=भ3ाय

5

कलम ४(१) (ब) (iii) नमुना.
नण*य 3#कयेतील पय*वेIण व जबाबदारचे उ8तरदा य8व निnचत कPन काय*पUदतीचे 3काशन
( कामाचा 3कार / नाव )
कामाचे 1वPप

:

संबधी तरतूद

:

अ ध नयमाचे नांव

:

नयम
अ./

महसूल व वन वभाग संबधीत काम
नरं क

:शासन नण*य व पVरपJके काया*लयीन आदे श

कामाचे 1वPप

कालावधी दवस

कामासाठc

:
अ=भ3ाय

जबाबदार अ धकार
१

शासनपVरपJक / पVरपJ,

नयमा 3माणे

िज)हा धकार

महसूल व वन वभागाचे आदे श,
आप8ती >यव1थापन कायदा,
२००५

व

इ.म.ना.से सव*

नयम. इ.म.ना.से सव* नयम.
२

शासनपVरपJक / पVरपJ,

नयमा 3माणे

गहृ वभागाचे आदे श व

नवासी
उपिज)हा धकार

३

िज)हादं डा धकार यांचे आदे श इ.

नयमा 3माणे

तह=सलदार सा.3.

४

शासनपVरपJक / पVरपJ, महसूल

नयमा 3माणे

---

५

व वन वभागाचे आदे श, आप8ती

नयमा 3माणे

अ>वल कारकुन

६

>यव1थापन कायदा,२००५ व

नयमा 3माणे

क नRठ =लपीक

इ.म.ना.से सव* नयम.
िज)हा धकार व 3भार अ धकार
यांचे आदे शानुसार काय* व
काय*वाह करणे.
कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना अ.
कामाचे 3कट करण
अ./

काम/ काय*

कलम ४ (१) (ब) (iv) नमुना ब.

कामाचे 3माण

आ थ*क लI

अ=भ3ाय

6
38येक कामाची कालमया*दा
अ./

काम/ काय*

दवस / तास पण
ु *
करWयासाठc तो

जबाबदार

त/ार नवारण

अ धकार

अ धकार

कालावधी
महसूल व वन वभागाचे आदे श,

ता8काळ

वर ल 3माणे

नवासी
उपिज)हा धकार

कलम ४(१) (ब) (v) नमुना अ.
नैसग:क आप8ती िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत नयम / अ ध नयम
अ./

सच
ु ना पVरपJकानस
ु ार दलेल

वषय

महसूल व वन वभाग मदत व पन
ु व*सन वभाग

नयम /मांक व वष*

अ=भ3ाय

म.शा.^या 3=सUद 3माणे

पVरपJकानुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना ब.
नैसग:क आप8ती
अ./

िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत शासन नण*य

शासन नण*याﾠनुसार दलेल

वषय

महसूल व वन वभाग मदत व पन
ु व*सन वभाग

नयम /मांक व तार ख

अ=भ3ाय

म.शा.^या 3=सUद 3माणे

पVरपJकानुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना क.
नैसग:क आप8ती िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत पVरपJके
अ./

शासकqय पVरपJकानुसार दलेले वषय
महसूल व वन मदत व पुनव*सन वभाग

नयम /मांक व तार ख

अ=भ3ाय

म.शा.^या 3=सUद 3माणे

पVरपJकानुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना ड.
नैसग:क आप8ती,िज)हा धकार काया*लयातील कामाशी संबधीत आदे श/धोरणा8मक पVरपJके
अ./

वषय

/मांक व तार ख

महसूल व वन वभाग व पाणी परु वठा व 1वचछता
वभाग पVरपJकानुसार असलेले वषय
कलम ४(१) (ब) (v) नमुना इ.
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयामUये उपलZध द1ताऐवजाची याद .

अ=भ3ाय

7

अ./

द1ताऐवाजाचा

वषय

3कार

संबधीत >य]ती /

>य]तीचे ठकाण उपरो]त

पदनाम

काया*लयात उपलZध नस)यास
अ=भलेखागार

नैसग:क आप8ती

नैसग:क आप8ती

अ>वल कारकुन

संबधीत सव* न1ती

बाबत सव* वषय/

/क नRठ =लपीक

लेख ा

कलम ४(१) (ब) (vi)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयामUये उपलZध द1ताऐवजाची वग*वार .
अ./

वषय
नैसग:क आप8ती

द1तऐवजाचा 3कार न1ती/

3मुख बाबीचा

सुरIीत ठे वWयाचा

म1टर/ नsदप1
ु तक >हाऊचर इ.

तप=शलवार

कालावधी

अ.ब.क.ड. याद 3माणे

अ=भलेखागार

बाबतची मा हती

कलम ४(१) (ब) (vii)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लया^या पVरणामकारक कामासी जनसांमा यांना स)लामसलत करWयाची
>यव1था.
अ./

स)लामसलतीचा वषय

काय*3णाल चे व1तत
ृ
वण*न

कोण8या अ ध नयमा/

पुनराव8ृ तीकाल

नयमा/
पVरपJकाDवारे

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना अ
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील स=मतीची याद 3काशीत करणे.
अ./

स=मतीचे
नांव

स=मतीचे सद1य

स=मतीचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दRटे

घेWयात येते

सामा यासाठc

काय*व8ृ तात

खल
ु आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना ब
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील अ धसभाची याद 3काशीत करणे.
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अ./

अ धसभाचे

सभेचे

सद1य

नांव

सभेचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दRटे

घेWयात येते

सामा यासाठc

काय*व8ृ तात

खल
ु आहे / नाह
कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना क
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील पVरषदाची
अ./

पVरषदे चे

पVरषदे चे सद1य

नांव

याद 3काशीत करणे.

पVरषदे चे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दRटे

घेWयात येते

सामा यासाठc

काय*व8ृ तात

खल
ु आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (viii) नमुना ड
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील सं1थेची
अ./

सं1थेचे

सं1थेचे सद1य

नांव

याद 3काशीत करणे.

सं1थेचे

#कती वेळा

सभा जन

सभेची

उ दRटे

घेWयात येते

सामा यासाठc

काय*व8ृ तात

खल
ु आहे / नाह

कलम ४(१) (ब) (ix)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील सं1थेची
अ./

पदनाम

अ धकार / कम*चार यांचे/

वग*

नांव व प8ते

याद 3काशीत करणे.
Pजु

दरु Uवनी

दनांक

एकुण वेतन

/मांक

कलम ४ (१) (ब) (x)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील काया*लया^या अ धकार कम*चाfयाची वेतनाची व1तत
ृ मा हतीची
याद 3काशीत करणे.
अ./

वग*

वेतनPपरे षा

इतर अनुदेय भ8ते
नयमीत (महागाई,
धरभाडे शहरपरु क,
वाहतक
ु भ8ता)

3वासभ8ता

वशेष
(3क)प/ 3=शIणभ8ता)
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िज)हा धकार काया*लयातील आ1थापना वभागातन
ु शासन नण*या3माणे वेतन भ8ते अदा केले जातात.

कलम ४(१) (ब) (x)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील मंजरु अंदाजपJक व खचा*चा तपशील याची व1तत
ृ मा हती 3काशीत
करणे.
अ./

अंदाजपJकqय

अनुदान

वषा*चे वण*न

नयमीत (महागाई,

अ धक अनुदान

धरभाडे शहरपरु क,

अपेIीत अस)यास

वाहतक
ु भ8ता)

P.

अ=भ3ाय

3=शIण जनजागत
ृ ी

िज)हा धकार काया*लयातील आ1थापना वभागातील शासन नण*या3माणे अंदाजपJक व अनुदानाची मा हती
उपलZध आहे .

कलम ४(१) (ब) (xi) नमुना अ
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील अनुदान वाटपा^या काय*/माची काय*पUदती २०१४-१५ वषा*साठc
3काशीत करणे.
अ./

लाभाथ:चे नांव/ प8ता

अनुदान लाभ याचे 1वPप

िज)हयातील सव*

आदे शा Dवारे

नवड पाJतेचे नकष

अ=भ3ाय

खचा*स मंजरु दे णे

उप वभागीय अ धकार
व सव* तह=सलदार

कलम ४(१) (ब) (xii) नमुना ब
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील अनुदान वाटपा^या काय*/मा अंतग*त लाभाथ:ची
१५ वषा*साठc व1तत
ृ मा हती 3काशीत करणे.
अ./

लाभाथ:चे नांव/ प8ता

अनुदान लाभ/ अनुदान/
र]कम/

1वPप

नवड पाJतेचे नकष

अ=भ3ाय

काय*पUदती

२०१४-
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कलम ४ (१) (ब) (xiii)

नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील =मळणाfया सवलतीचा चालु वषा*चा तपशीलवार मा हती 3काशीत
करणे.
परवाना / परवानगी सवलतीचा 3कार
अ./

अनुuBती परवा याचा

कालावधी

अनुuBती / jब)ला

3कार

परवा याची व1तत
ृ मा हती

एकुण परवाने
संvया

कलम ४ (१) (ब) (xiv)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील मा हतीचे इले]wा नक 1वPपात साठ वलेल मा हती 3काशीत करणे.
अ./

द1तऐवजाचा

वषय

3कार

कोण8या

मा हती =मळ वWयाची

इले]w कल

पUदती

जबाबदार >य]ती

नमु यात
नैसग:क

नैसग:क

पी.डी.एफ

38यI #कं वा

आप8ती

आप8ती संबंधी

फॉम*ट

टपालाDवारे #कं वा वेब

संबंधात कृती

मा हती

नवासी
उपिज)हा धकार

साईट ..

आराखडा

कलम ४ (१) (ब) (xv)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील उपलZध सु वधांचा त]ता 3काशीत करणे.
अ./

सु वधाचा

वेळ

काय*पUदती

ठकाण

जबाबदार

3कार

त/ार नवारण

>य]ती

कलम ४(१) (ब) (xvi)
नैसग:क आप8ती, िज)हा धकार काया*लयातील शास#कय मा हती अ धकार यांचे मा हतीचा त]ता 3काशीत करणे.
अ. शास#कय मा हती अ धकार
अ.

शास#कय मा हती

/

अ धकार याचे नांव

१

gी. एकनाथ jबजवे

पदनाम

काय*IेJ

प8ता

ईमेल

फोन
तह=सलदार
(सा.3.)

संब धत
वभाग

२४२४८८

अ पल य
3ाअ धकार

rdc_yavatmal@
rediffmail.com

नंवासी
उपिज)हा धकार
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िज)हा धकार
काया*लय,
यवतमाळ

ब. सहाiयक शास#कय मा हती अ धकार
अ./

सहाiयक शास#कय

पदनाम

काय*IेJ

प8ता फोन

ईमेल

अ पल य 3ाअ धकार

मा हती अ धकार
याचे नांव
संब धती =लपीक

(क=ल/

संब धत

अका)

वभाग

२४०८४४

rdc_yav

नंवासी

atmal@

उपिज)हा धकार ,

rediffma

िज)हा धकार

il.com

काया*लय, यवतमाळ

क. अ पल य अ धकार
अ.

अ पल य मा हती

/

अ धकार याचे नांव

१

gी. राजेश खवले

पदनाम

काय*IेJ

प8ता

ईमेल

अ पल य 3ाअ धकार

rdc_y

रा…य मा हती आयोग,

avat

अमरावती

फोन
नवासी

संब धत

उपिज)हा धकार

२४२४८८

वभाग

mal@
rediff
mail.c
om

कलम ४(१) (ब) (xvii)
िज)हा धकार काया*लयातील 3काशीत मा हती
नरं क
कलम ४(१) (ब) (क)
सव*सामा य लोकांशी संबधीत मह8वाचे नण*य व धोरणे यांची याद 3काशना कVरता तयार करणे व वतर त करणे.
नरं क
कलम ४(१) (ब) (ड)
सव*साधारपणे आप)या काया*लयात होणाfया 3शासकqय / अध* यायीक कामकाजा^या, 3कारांची याद तयार करणे,
घेतले)या नण*याबाबत काय*करWयाची मीमांसा या पढ
ु े दे Wयात येईल असे जाह र करणे.
नरं क

